النظزٌة الماركسٍة

مـــــــــــــــــقدمة
اززد الٌقبغ ث٘ي هؤٗدٕ ّهؼبزلٖ الٌظسٗز٘ي الؼبلو٘ز٘ي الل٘جسال٘خ – (السأظوبل٘خ ) ّ الوبزكع٘خ (
الؽْ٘ػ٘خ ) زوْ هودٓ هوب زقو كوم هٌِووب هوي أخوم ازظوبل دْاػود الؼدالوخ ّرإلك٘ود زسٗوخ اًٝعوبى
ّـْ ًٟالٔ ظؼبدرَ ّاًزِبل ثع٠م ػبلوٖ زق٘قٖ ّؼبهم – ّرسْ ذلك الٌقبغ الٖ خدا زبد ػجّس
ػووي ًهعووَ أز٘بًووب ً ثسووسّة لووبزٗخ ّثووْزاد دهْٗووخ ّاظووزوس السووب ػلوؤ ُوورا الدوودا ّاٛشهووبد
ّالوؼموو٠د الع٘بظوو٘خ ّاٟدزفووبدٗخ ّاٟخزوبػ٘ووخ ّثوودّى أٓ زووم ززوؤ أؼووسدذ ؼوووط الٌظسٗووخ
الؼبلو٘خ الثبلثخ ....
ّاًط٠دب هوب ذكس فعْف ٗزن الزسك٘ص فوٖ ُورٍ الْزدوخ ػلؤ الٌظسٗوخ الوبزكعو٘خ ّاًٟزقوبداد الزوٖ
ّخِذ الٔ الوٌظْز الوبزكعٖ ػلٔ لْل هب ددهزَ الٌظسٗخ الؼبلو٘خ الثبلثوخ ّ ثبلوراد فوٖ الدبًوت
اٟدزفبدٕ .
النظزٌة الماركسٍة -:
فوٖ العووٌخ الزوٖ رووْفٔ فِ٘وب آدم ظوووا اًٝدل٘وصٕ ـووبزت الٌظسٗوخ السأظوووبل٘خ ّلود كووبز هووبزكط
اٛلوبًٖ ػبم  .8888لزجدأ ززلخ الٌظسٗخ الؽْ٘ػ٘خ الزٖ فلعف لِب ثبػزجبزُب الجدٗم اٛهثم للٌظوبم
السأظووبلٖ الورٕ كوبى ظوب داً آًوراط ع هطلوغ القوسى الزبظوغ ػؽوسّ .كبًوذ ـو٘سخ رْلودد هوي ٘جووخ
اٛهم ّال٘إلض لوؼظن الجؽس فٖ أّزثب (( كوب ّلؼِب الج٘بى الؽْ٘ػٖ الؽسٗس الرٕ أػلٌَ هوبزكط
ّاًدلص ػبم  8848ف )) .
الٌظبم اٟؼزساكٖ الوبزكعٖ :
ً
ً
ٗ ٟؼزجس الوبزكعْ٘ى اٟؼزساك٘خ ًوطب هي أًوبن اًٝزبج ع دب وب ثراروَ ع ّاًووب هسزلوخ اًزقبل٘وخ ثو٘ي
السأظوبل٘خ ّالؽْ٘ػ٘خ ع هسزلخ ٗقمٔ ٠لِب ًِب ٘ب ً ػلٔ اظزغ ٠اًٝعبى لًٞعبى ثبلقمبل ًِب ٘ب ً
ػلوؤ الولة٘ووخ ال بـووخ ع ّشّا الطجقووبد ّالدّلووخ ّ .الٌظووبم الؽووْ٘ػٖ ُووْ الوورٕ ٗزسقو ف٘ووَ ػلوؤ
الفؼ٘د اٟدزفبدٕ ؼؼبز :
(( هي كم زعت نبدزَ الٔ كم زعت زبخزَ )) ّاى الؽؼبز فٔ الوسزلخ اٟؼزساك٘خ ٗجقٔ ( - :هي
كم زعت نبدزَ )) .
الجٌٔ اٛظبظ٘خ للٌظبم اٟؼزساكٖ الوبزكعٖ :
ٗقْم الٌظبم اٟؼزساكٖ الوبزكعٖ ػلٔ ث٠ثخ أظط ز ٘عخ ُٖ :
البنى المؤسسية واالجتماعية -:
ٗزو٘ص ُرا الٌظبم ثبلولة٘خ الؼبهخ لْظب م اًٝزوبج الزوٖ رٌزقوم الؤ الدّلوخ أّ الوؤظعوبد الدوبػ٘وخ .
ّزدُب اٛهوْا اٟظوزِ٠ك٘خ ٗوةوي لولة٘زِوب أى رةوْى كل٘وب ً أّ خص ٘وب ً هلة٘وخ بـوخ ّ .اٛفوساد فوٖ
الٌظووبم الوووركْز ٗزو٘ووصّى ثووودٓ أُو٘ووخ الْ ووب ف الزووٖ ٗؽووغلًِْب ّلوو٘ط ػلوؤ دبػوودح أّلووبػِن
القبًًْ٘خ .

البنى االقتصادٌة والتقنٍة -:
رقْم الدّلخ ثْاظطخ ُ٘ئبد الز ط٘ه ثإدازح اًٝزبج ع فزْشع الٌبرح اٝخوبلٖ ثفْزح اخجبزٗخ
ٗزسق هؼِب الزْاشى ث٘ي اًٝزبج ّالطلت هي خِخ ّث٘ي اٟد بز ّاٟظزثوبز هي خِخ ثبً٘خ .أهب
الزقٌ٘بد فِٖ كوب فٖ الٌظبم السأظوبلٖ هزطْزح ع ززٔ أى اًهفب رسدٗد اٛظؼبز ػي دبػدح
الؼسق ّالطلت فٖ العْق السسح ٗؤدٓ فٖ ُرا الٌظبم الٖ اًدبشاد رقٌ٘خ ُبهخ ثفسف الٌظس
ػي كلهزِب.
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البنى النفسٍة والذهنٍة :
ِٗوودف الٌظووبم اٟؼووزساكٖ الوبزكعووٖ ال ؤ اظووزجدا الزهبّرووبد اٟدزفووبدٗخ ّاٟخزوبػ٘ووخ ّرقلجووبد
العْق فٖ الٌظبم السأظوبلٖ ثوعبّاح رعزدػٔ رسسٗس ّظب م اًٝزبج هي الولة٘خ ال بـخ ّاظزقساز
ادزفبدٕ ٗزساف هغ اؼجبع كبهم لسبخبد الٌبض ُّ .ةرا فإى اٟدزفبد فٖ ُرا الٌظبم ُوْ ادزفوبد
زبخبد ع فبلدافغ الس ٘عٖ للٌؽبن اٟدزفبدٕ لن ٗؼد رسق٘و الوسثر ّاًووب رٌه٘ور ال طوخ الزوٖ رِودف
هجد ٘ب ً الٔ رسق٘ أكجس ددز هوةي هي السبخبد اٟخزوبػ٘خ .
اٛظط الٌظسٗخ للٌظبم اٟؼزساكٖ الوبزكعٖ -:
رؼزجس الوبزكع٘خ أى د٘بم اٟؼزساك٘خ ُْ ًز٘دخ هٌطق٘خ أّ ززو٘خ لزطْز الودزوؼبد الجؽوسٗخ  .ذلوك
أى ٌُبلك دْاً٘ي هسددح رزسةن ثزطْز ُورٍ الودزوؼوبد ّرهمؤ ثِوب فوٖ الٌِبٗوخ الؤ د٘وبم الودزووغ
الؽووْ٘ػٖ الوورٕ رووإلرٔ اٟؼووزساك٘خ كزوِ٘وود لووَ أّ كوسزلووخ أّلوؤ هووي هسازلووَ ُ.وورٍ القووْاً٘ي دبهووذ
الوبزكع٘خ ثٌهعِب ثبظز ٠ـِب ػجس دسالح لزبزٗخ الجؽسٗخ ع اػزودد فِ٘ب ثؽةم بؾ ػلٔ الهةس
الهلعهٖ اٛلوبًٖ( الدٗبلةز٘ك الِ٘غلٔ) ّالهةس اٟدزفبدٕ اًٝدل٘صٕ ( ًظسٗخ الق٘وخ ػٌد زٗةوبزدّ
) ّالهةس اٟخزوبػٖ الهسًعٖ ( اٟؼزساك٘خ ) ّلرلك فإى الوبزكع٘خ رقودم ًهعوِب كةوم ٗ ٟزدوصأ ّٟ
ٗوةي الهفم ث٘ي ه زلف خْاًجَ اٟدزفبدٗخ ّالهلعه٘خ ّاٟخزوبػ٘خ ع ُرا الةم ُْ-:
(( ػلن رطْز الودزوؼبد الجؽسٗخ ))
تطور النظام االشتراكي الماركسي -:
دبهذ اٟؼزساك٘خ الوبزكع٘خ أّ هب دبهذ فٖ زّظ٘ب ّلن رةي زّظ٘ب ػٌد د٘بم الثوْزح الجلؽوه٘خ هوي
أكثووس الجلووداى رقوودهب ً ػلوؤ الفووؼ٘د السأظوووبلٖ ثوؼٌوؤ آ ووس لوون رقوون اٟؼووزساك٘خ فووٖ زّظوو٘ب كٌز٘دووخ
للزٌبدمبد الزٖ زللِب هبزكط فٖ الٌظوبم السأظووبلٖ الوزقودم  .كورلك اٛهوس لون رقون اٟؼوزساك٘خ فوٖ
الجلداى ا ٛوسٓ الزوٖ دبهوذ فِ٘وب ثؼود السوسة الؼبلو٘وخ الثبً٘وخ رجؼوب ً للزفوْز الوبزكعوٖ فهوٖ ثلوداى
أّزثب الؽسد٘خ دبهذ اٟؼزساك٘خ ًز٘دخ لزد م بزخٖ هي دجوم اٟرسوبد العوْف٘زٖ فسلوزَ وسّف
السسة الؼبلو٘خ الثبً٘خ أهب الزدبزة اٟؼوزساك٘خ ا ٛوسٓ فوٖ ثق٘وخ أًسوبل الؼوبلن فوٖ آظو٘ب( الفو٘يع
ف٘زٌبم ع كوجْدٗب) ّفٔ أهسٗةب ال٠رٌ٘٘خ ( كْثب ) فلن رقن أٗمب ً فٖ هدزوؼبد ـٌبػ٘خ هزقدهوخ ّاًووب
فوٖ هدزوؼوبد شزاػ٘وخ رقل٘دٗوخ ع كووب أًِوب دبهووذ ػلؤ ٗود أزوصاة ؼوْ٘ػ٘خ ٗوثوم اله٠زوْى ّلوو٘ط
الجسّل٘زبزٗب دبػدرِب اٛظبظ٘خ ّلقد خبل الزجسٗس الٌظسٕ لِرٍ الظبُسح ػلٔ ٗد لٌ٘٘ي الرٕ ػود الوٖ
رسل٘م السأظوبل٘خ فٖ هسزلزِب اٝهجسٗبل٘خ فركس ثإلى الٌظبم السأظوبلٖ أـجر هغ اٝهجسٗبل٘وخ ًظبهوب ً
ػبلو٘ب ً ردعد ثق٘بم اٟززةبزاد الةجوسٓ الزوٖ اهزودد ظو٘طسرِب الؤ اٛظوْاق ال بزخ٘وخ ع ّرو٘وصد
ثبؼزداد الفساع ف٘وب ثٌِ٘ب هي خِخ .
ّثٌِ٘ب ّث٘ي الوعزؼوساد هي خِخ أ سٓ هوب أدٓ الٖ اهةبً٘خ افبدح السسكبد الثْزٗخ فؤ الجلوداى
السأظووووبل٘خ ٘وووس هةزولوووخ الٌووووْ هوووي ُووورٍ الفوووساػبد ّد٘وووبم اٟؼوووزساك٘خ دّى الووووسّز ثوسزلوووخ

السأظوبل٘خ الوزقدهخ ُرا هي ًبز٘خ ع ّهي ًبز٘خ ثبً٘خ فإى اًٛظوخ اٟؼزساك٘خ الوبزكع٘خ فْـب ً
الوزقدم هٌِب ( اٟرسبد العْف٘زٖ ع أّزثب الؽسد٘خ ع ّالف٘ي ) ػسفذ رؼسخبد كث٘وسح فوٖ هعو٘سرِب
ع فهٖ اٟرسبد العْف٘زٖ ثدأد اٟؼزساك٘خ ػلٔ ؼوةم الؽوْ٘ػ٘خ السظوو٘خ ثون رساخؼوذ الؤ الع٘بظوخ
اٟدزفووبدٗخ الددٗوودح ع ثؼوودُب د لووذ هسزلووخ الز طوو٘ه العووزبلٌ٘ٔ اٝخجووبزٕ لزٌزِووٖ ثعلعوولخ هووي
اٝـ٠زبد أػوبدد لؼبهوم الوسثر اػزجوبزٍ ّنؼووذ الز طو٘ه اٝخجوبزٕ ثوجؼك دوْاً٘ي العوْق ع
ّكرلك اٙهس ثبلٌعجخ للف٘ي الزٖ ثدأد اٟؼزساك٘خ فِ٘وب زعوت الٌووْذج العوزبلٌ٘ٔ ثون رسْلوذ الؤ
ؼووةم أكثووس خرزٗووخ هووغ الثووْزح الثقبف٘ووخ لزؼووْد اٙى ال ؤ ظلعوولخ هووي اٝـوو٠زبد ػلوؤ الطسٗقووخ
العْف٘بر٘خ.
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الٌظبم اٟدزفبدٕ الجدٗم :
اذا اػزجسًب أى كهبذ اًٝعبى ػجس الزبزٗخ كبى دا وب ً هي أخم ادبهوخ الودزووغ الورٕ ٗوْفس لوَ أظوجبة
السسٗخ ّالعؼبدح ع ًعزط٘غ أى ًعوزٌزح هووب رقودم أى كو ٠الٌظوبه٘ي الوعو٘طسٗي ػلؤ الؼوبلن ال٘وْم :
الٌظبم السأظوبلٖ ّالٌظبم الوبزكعٖ لن ّلي ٗسققب الودزوغ الوٌؽْد ٛى خُْس السأظوبل٘خ ثبلس ن
هي الزسْٟد الِبهخ الزٖ هسد ثِب لن ٗزغ٘س فقد ثق٘ذ دب وخ ػلٔ اٟظزغّ ٠ظزظم كرلك هبداهذ
رؼزسف ثٌظبم اٛخسح ّالسثر .
كورلك الٌظووبم الوبزكعووٖ ع فِووْ لوون ٗووز لؿ هووي ًظوبم اٛخووسح ػٌوودهب دموؤ ػلوؤ الولة٘ووخ ال بـووخ
لْظب م اًٝزوبج ّ .ثبلزوبلٖ فِوْ لون ٗوز لؿ هوي اظوزغ ٠اًٝعوبى لًٞعوبى ذلوك أى الوعوإللخ ل٘عوذ
هعإللخ ؼةم الولة٘خ هي الٌبز٘وخ القبًًْ٘وخ اًووب ُوٖ هعوإللخ العولطخ الزوٖ رووبزض السقوْق الوسرجطوخ
ثبلولة٘خ ع ّالعولطخ فوٖ ُورا الٌظوبم ثق٘وذ ظولطخ فئوخ دل٘لوخ رؼبهوم الٌوبض كوإلخسال ػٌودُب ع ّل٘عوذ
ظلطخ خو٘غ أفساد الؽؼت .
هب ُْ الجدٗم ؟
الٌظووبم الجوودٗم ُووْ الوورٕ ٗؼووبلح خووُْس الوؽووةلخ هووي خوورّزٍ  .اًووَ الٌظووبم الوورٕ ٗؼووْد الؤ القْاػوود
الطج٘ؼ٘ووخ الزووٖ زووددد الؼ٠دووبد اًٝعووبً٘خ دجووم ِووْز الطجقووبد ّأؼووةب السةْهووبد ّالزؽووسٗؼبد
الْلؼ٘خ الزوٖ ٗوزن ػلؤ أظبظوِب الغوبل ًظوبم اٛخوسح ّرسسٗوس السبخوبد اٛظبظو٘خ لًٞعوبى ُ .ورا
الٌظبم الجدٗم ع ُْ الٌظبم اٟدزفبدٕ الدوبُ٘سٕ الرٕ رموٌزَ الٌظسٗخ الؼبلو٘خ الثبلثخ .
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الٌظبم اٟدزفبدٕ الدوبُ٘سٕ -:
الٌظبم اٟدزفبدٕ الدوبُ٘سٕ ُْ هدوْػخ السلْ الدرزٗخ للوؽوةم اٟدزفوبدٕ الزوٖ خوبلد ثِوب
الٌظسٗخ الدوبُ٘سٗخ فٖ الهفم الثبًٖ هي الةزبة ا ٛمس ع رلك السلْ الِبدفخ الٔ كعوس اززةوبز
الثوسّح ّذلوك ثزوده٘س الؼ٠دووبد اٟدزفوبدٗخ الظبلووخ ّاٟظوزغ٠ل٘خ ّثٌووبل ػ٠دوبد ادزفوبدٗخ خدٗوودح
هسلِووب ٌٗزِووٖ فِ٘ووب الظلوون ّاٟظووزغّ ٠الؼجْدٗووخ  .فبٟؼووزساك٘خ ُووٖ ًظووبم ادزفووبدٕ ٗوودػن الٌظووبم

الع٘بظٖ الرٕ ٗؼزود ػلٔ ظلطخ الؽؼت ع ّٗةولَ ع ّرةْى الثسّح اٟخزوبػ٘خ ف٘وَ هلةوب ً للودزووغ ع
ّلةم فسد هي أفساد الودزوغ ًهط الس ّالٌف٘ت فِ٘وب ع ّٗؽوزسط فوٖ اًٟزهوبع ثِوب خو٘وغ اٛفوساد
ٝؼجبع زبخبرِن الوبدٗخ ّالوؼٌْٗوخ دّى اظوزغ ٠أزود هوٌِن ل ٚوسٗي ثوم كوم اًعوبى ٗؼووم ثٌهعوَ
ٝؼجبع زبخبرَ اٛظبظ٘خ .
ّٗزن ذلك ثسم هؽةلخ الؼوم ػي نسٗ الغبل اٛخسح ّرسسٗس اًٝعوبى هوي ػجْدٗزِوب ًّقوم الؼووب
هي بًخ اٛخسال الٔ الؽسكبل ّف هقْلخ ( ؼوسكبل ٟأخوسال ) ّٗوزن رسسٗوس اًٝعوبى هوي ػجْدٗوخ
السبخخ ّرسق٘ الولة٘خ ال بـوخ الوقدظوخ الؤ خبًوت ّخوْد الولة٘وخ اٟؼوزساك٘خ ّالولة٘وخ الؼبهوخ ع
ِّٗدف الٌؽبن اٟدزفبدٕ الدوبُ٘سٕ الٖ اؼجبع السبخبد .
فلسفة النظام الجماهٍزي -:
اى الٌظسٗخ الدوبُ٘سٗخ خبلد ثبلسلْ الدرزٗخ ع ُّٔ ػٌدهب رقدم أٓ هؽوةلخ فإًِوب رسلوم أظوجبثِب
ٛى هؼسفخ العجت فوٖ أٓ وبُسح ُوْ الؽوٖل الوِون فوٖ اٗدوبد السوم الؼلووٖ الفوس٘ر ّ .هوي ُورا
الوٌطل خبلد فلعهخ اٟؼزساك٘خ الدوبُ٘سٗخ .
فبلوؽةلخ اٟدزفبدٗخ الدُْسٗخ ع ّفقب ً للٌظسٗخ الدوبُ٘سٗخ ع ل٘عذ هؽوةلخ هوْازد هسودّدح رقبثلِوب
زبخبد اًعبً٘خ هزؼددح ّاًووب ُوٖ هؽوةلخ ػ٠دوبد اًعوبً٘خ روسثه هوي خِوخ ثو٘ي اًٝعوبى ( الهوسد )
ّاٛؼ٘بل الوبدٗخ ( الوْازد ) ّثو٘ي اًٝعوبى ّاًٝعوبى هوي خِوخ أ وسٓ أّ ثو٘ي اًٝعوبى ّالودزووغ
الرٕ ٗؼ٘ػ فَ٘  .فإى اًٝعبى فٖ رؼبهلَ هغ اٛؼو٘بل الوبدٗوخ  ٗ ٟلوْ هوي ّخوْد ُودف ٗعوؼٔ الؤ
رسق٘قخ ع ُّْ ٗزوثم فٖ اؼجبع زبخبرَ الوبدٗخ ّالوؼٌْٗخ .
()4
أسس النظام االقتصادي الجماهٍزي -:
-8
-2

-3
-4

كعس اززةبز الثسّح أٓ أى رةْى العلطخ الوسزةسح للولة٘خ ُوٖ ظولطخ كوم الٌوبض ( ظولطخ
الؽؼت ًهعَ ) .
ّأى رةْى ثسّح الودزوغ زقب لةم أفسادٍ  .فبلثسّح اٟخزوبػ٘خ ز لدو٘غ أفساد الودزوغ ع
ُّٔ رزةْى هي كبفخ اٝهةبًبد ّالْظب م ّهْاد اًٝزبج ع الزٖ ٗوةي أى رعز دم كؼٌبـس
اًزبج ثبٝلبفخ الٔ الدِد الرٕ ٗجرلَ الوٌزدْى لزسق٘ اًٝزبج ّ.ز كم فسد هي أفساد
الودزوغ ثبثذ فٖ ُرٍ الثسّح ع ُّْ ٌٗزقم ػجس اٛخ٘ب الوزؼبدجخ هي خ٘م الٔ خ٘م ّ.اذا
هب زخؼٌب الٔ أـم الثسّح فإًٌب ًدد أًَ ًبثغ هي اٛزق الزٖ كبى ّخْدُب ظبثقب ً لْخْد
اًٝعبى ًهعَ ع ّلن ٗةي أـم ُرٍ اٛزق هلةب ً ٛزد ع كوب أى ّخْد اًٝعبى ػبزق
ػلٔ ُرٍ اٛزق .فبٛزق ثبثزخ ّالوٌزهؼْى ٗزغ٘سّى ثوسّز الصهي هٌِخ ّددزح ّّخْداً
ع ّلرلك رةْى اٛزق ل٘عذ هلةب ً ٛزد ع ّٗةْى ز اًٟزهبع ثثسّح الودزوغ زقب ً هةهًْٟ
لدو٘غ أفسادٍ ع ُّن ٗزعبّّى فٖ ُرا الس .
أى رعووز دم ثووسّح الودزوووغ ٝؼووجبع السبخووبد الوبدٗووخ لٜفووساد عّأى ٗةووْى لةووم فووسد ز و
اًٟزهبع فٖ الودب الرٕ ٗ زبزٍ ّالرٕ ٗزٌبظت هغ ددزارَ ّهْاُجَ .
الٌؽبن اٟدزفبدٕ ِٗدف الٔ اؼجبع السبخبد فِْ ًؽبن اًزوبخٖ وب هوي ػ٠دوبد الظلون
ّاٟظزغ ٠اذ ٗ ٟدْش  ٕٛفسد هي أفساد الودزوغ أى ٗعوزْلٖ ػلؤ ًفو٘ت هوي اٛزق
أكجس هي رلك الزٖ ٗ ففِب لَ الودزوغ ٝؼجبع زبخبرَ ع ّٗ ٟدْش لَ أى ٗةْى اٟهٌزهؼب
ثبظز دام ُرٍ اٛزق .

الولة٘خ فٖ الٌظبم اٟدزفبدٕ الدوبُ٘سٕ -:
ٗؼزود ًظبم الولة٘خ فٔ الٌظبم اٟدزفبدٕ الدوبُ٘سٕ ػلٔ الزهسدخ ث٘ي هب ٗؼد ثسّح للودزووغ ع
ّهب ٗؼد ثسّح بـخ ع ّرؼزجس ثسّح الودزوغ هلةب ً لةم أفسادٍ ع ّٗس لةم فسد أى ٗعزغم ُورٍ
الثسّح لً٠زهبع ثِب فٖ زدّد خِدٍ ال بؾ ع دّى اظز دام ٘سٍ ثإلخس أّ ثدًّوَ ع ّفؤ زودّد
اؼجبع زبخبرَ ّٗ.زعبّٓ ًف٘ت كم فسد هي ُرٍ الثسّح ّزقَ فِ٘ب هغ ًف٘ت ّز ٘سٍ هي
أفساد الودزوغ ع ّٗصداد ُرا الٌف٘ت ٌّٗقؿ ثصٗبدح أّ ًقفبى زدون الثوسّحّ .ثٌوب ًل ػلؤ ذلوك
ٗوةي الزو٘٘ص ث٘ي ث٠ثخ أًْاع هي الولة٘خ ُّٖ -:
 -8الولة٘ووخ اٟخزوبػ٘ووخ ( هلة٘ووخ الودزوووغ ) ع ّرؽوووم الوساف و الزووٖ ٌٗزهووغ هٌِووب خو٘ووغ أفووساد
الودزوووغ ع كبلووودازض ّالوعزؽووه٘بد ّالطسدووبد الؼبهووخ ....الووخ ّهفوودزُب الهووب ك هووي
السبخبد ال بـخ .
 -2الولة٘ووخ اٟؼووزساك٘خ ُّوؤ رزةووْى هووي ّظووب م اًٝزووبج الزووٖ ٗ ٟوةووي لؽوو ؿ ّازوود أى
ٗعز دهِب ثوهسدٍ فٖ ػول٘خ اًٝزبج ع ّٗةْى ُرا الؽ ؿ ؼسٗةب ً فٖ اًٝزوبج الورٕ رٌزدوَ
ُرٍ الْظب م هغ اٛفساد ا ٙسٗي الرٗي ٗؽبزكًَْ هلة٘زِب .
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 -3الولة٘خ ال بـخ ّرمن ّظب م اًٝزبج الزٖ ٗعزؼولِب الوٌزح ثوهسدٍ فٖ ػول٘خ اًٝزبج ع
كوب رمن خو٘غ السبخبد الوبدٗخ اٛظبظ٘خ ّالمسّزٗخ لًٞعبى هي هعةي عّهسكْة ع
ززٔ الولجط ّالغرال .
أّخَ الٌؽبن اٟدزفبدٕ الدوبُ٘سٕ :
ٌٗظن الٌؽبن اٟدزفبدٕ فٖ الودزوغ الدوبُ٘سٕ ّفقب ً للولة٘خ ًّ .عزط٘غ أى ًو٘ص ثو٘ي ًوْػ٘ي
هي أًْاع الٌؽبن اٟدزفبدٕ فٖ الودزوغ الدوبُ٘سٕ ً :ؽبن اًٝزبج ًّؽبن ال دهخ الؼبهخ .
نشاط اإلنتاج ّٗ :ةْى اهب فٖ الصزاػخ أّ فٖ الفٌبػخ ّالسسف ٌّٗظن ُورا الٌؽوبن ثووب ٗزهو
هغ ًظبم الولة٘خ كوب ٗلٖ -:
 -8الٌؽووبن الهووسدٕ ُّووْ ٗزؼلوو ثٌؽووبن اٛفووساد فووٖ الولة٘ووخ ال بـووخ كبلوصزػووخ ال بـووخ
ّالوفووٌغ ال ووبؾ ّالسسفووخ ال بـووخ ع ز٘ووا ٗعووز دم اٛفووساد ّظووب م اًٝزووبج ّٗوودٗسًِّب
ثإلًهعِن ٝؼجبع زبخبرِن ثدّى اظز دام الغ٘س ّذلك ثوب ٗ ٟزدبّش اؼجبع رلك السبخبد .
 -2الٌؽوووبن اٟؼوووزساكٖ ُّوووْ ٗزؼلووو ثٌؽوووبن اٛفوووساد فوووٖ الولة٘وووخ اٟؼوووزساك٘خ كبلزؽوووبزك٘بد
ّالوفبًغ اٟؼزساك٘خ ّالوصازع اٟؼوزساك٘خ ّ ٘سُوب هوي الوؤظعوبد اًٝزبخ٘وخ الزوٖ رقزموٖ
رؼبّى هدوْػخ هي أفساد الودزوغ فٖ الؼول٘خ اًٝزبخ٘خ ّٗ .سفوم اٛفوساد ػلؤ زفوزِن هوي
اًٝزبج ّفقب ً لٌظبم الوؽبزكخ فٖ اًٝزبج ثس٘ا ٗةْى لةوم ػٌفوس هوي ػٌبـوس اًٝزوبج زفوخ
فووٖ اًٝزووبج ّ .رةووْى ادازح الوؤظعووبد اًٝزبخ٘ووخ زق وب ً للوٌزدوو٘ي فووٖ ُوورٍ الوؤظعووبد الوورٗي
ٗقْهْى ثزع٘٘سُب ثبٝدازح الؽؼج٘خ الرار٘خ ػي نسٗ هوؤروسارِن اًٝزبخ٘وخ ّلدوبًِن الؽوؼج٘خ ع
ّثبلطسٗقخ الزٖ رةهم رسق٘ الع٘بظخ الؼبهخ للودزوغ ز٘ا ٗقْم الووؤروس اًٝزوبخٖ فوٖ الْزودح
اًٝزبخ٘خ ثزفؼ٘د لدٌخ ؼؼج٘خ ٝدازح الوؤظعخ اًٝزبخ٘خ .
الخذمة العامة -:
ُّٔ رزؼل ثبل دهبد الزوٖ ٗؼزجسُوب الودزووغ لوسّزٗخ ّهةولوخ لسسكوخ اًٝزوبج ع كبل ودهبد
الزوووٖ ٗقووودهِب اٛفوووساد الووورٗي ٗفوووؼدّى ٛهبًوووبد اللدوووبى الؽوووؼج٘خ ع ّال ووودهبد الزوووٖ رقووودهِب

الوؤظعبد الزؼل٘و٘خ ّالفس٘خ ّالوبل٘خ ّالوفسف٘خ ّاٛظْاق الؽؼج٘خ ع ّ ٘سُب هي ال دهبد
الؼبهخ .
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هقبزًخ ث٘ي الٌظسٗخ الؼبلو٘خ الثبلثخ ّالٌظسٗخ الوبزكع٘خ .
الج٘بى

الٌظسٗخ الوبزكع٘خ
أظبض الزؽسٗغ

الٌظسٗخ الؼبلو٘خ الثبلثخ
الدوبُ٘س(الوؤروساد الؽؼج٘خ)

الدّلخ
الدٗوقسان٘خ
زسٗخ الهسد

الدٗوقسان٘خ للدو٘غ هي ٠
الوؤروساد الؽؼج٘خ

دٗوقسان٘خ السصة الْازد ع
اززةبز العلطخ هي دجم الطجقخ
السبكوخ
هق٘دح

هةهْلخ

ل٘ط هِوب ً

أظبض الزؽسٗغ

الدٗي
ٟأُو٘خ رركس

لَ دّز كج٘س

الؼسف ّالزقبل٘د
هي دجم السصة السبكن

هي الوؤروساد الؽؼج٘خ

ار بذ القسزاد ظ٘بظ٘خ ع
ادزفبدٗخ ع اخزوبػ٘خ
رٌه٘ر القسزاد

خِبش السةْهخ الزبثغ للسصة
السبكن
ػبهخ

اللدبى الؽؼج٘خ
بـخ  +ػبهخ

الولة٘خ
ػبهخ

ػبهخ

اٛزق
ثبٛخسٍ
الؼوم
زعت زبخبرَ ع زعت خِدٍ

ثبلوؽبزكخ فٔ اًٝزبج
زفزخ ثبًٝزبج نجقب ً لًٞزبخ٘خ

اٛخْز
العْق

ٗزسةن ثَ هي  ٠الز ط٘ه
الوسكصٓ (( خِبش الز ط٘ه
الوسكصٓ ّز٘ا ٗزن رسدٗد
اٛظؼبز ّالوسرجبد ّاٛخْز
هي دجلِن هعجقب ً
ٗؼْد الٔ الدّلخ

فب ك الق٘وخ ّالسثر
زةْهٔ

آل٘خ العْق

ٗؼْد الٔ الوؤظعخ اًٝزبخ٘خ ع
بـخ أّ ػبهخ
زةْهٔ  +أُلٔ

اٟظزثوبز
٘س هقس

٘س هقس

السثر
ظؼس الهب دح ٗسدد هي دجم الدّلخ ّل٘ط لقْٓ العْق
أٓ د م
()7

ٗسدد هي الؼسق ّالطلت ػلٔ الٌقْد
(( آل٘خ العْق ))

الخاتمة

ّفٔ ال زبم ع فإى (( الةزبة ا ٛمس )) ٗؽةم هعبُوخ زا ؼخ فٖ الهةس العـ٘بظٖ الوؼبـس روبهب ً
كوب كبًــذ السبلخ فٖ هـــؤلهبد (( ..خبى خبط زّظْ )) أّ ( كبز هبزكط ) ًّةْى دد ًهٌ٘ب ػي
الةزبة ا ٛمـس نبثؼـَ الؽبهــوـم اذا هوـب زفوـسًبٍ لوــوـي الٌطـوـبق الل٘جوٖ الوسلوـٔ أّ ًطـوـبق
نب هـخ دٌٗ٘ــخ أّ ثقبف٘ــخ هو٘ـــصح .اى (( الةزبة ا ٛمس )) ٗؽةم هدوْػخ هجبدئ للزطج٘ ػلٔ
هعزْٓ الوؼوْزح ثإلظسُب ّ .ف٘وب ٗزؼل ثز٘وبز الزعو٘٘س الورارٖ الوبزكعوٖ الورٕ رسودثٌب ػٌوَ ع فووي
الوه٘وود لووَ رجٌوؤ ُوورا (( الةزووبة ا ٛمووس )) ّخؼلووَ كوسخووغ ز ٘عووٖ فووٖ رْخِ٘برووـَ الوعزقجل٘ـووـخ
ّاُٟزوـبم ػي كثت ثبلزدسثخ الل٘ج٘خ ..
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نقذ المنظور الماركسً فً الجانب االقتصادي على ضوء ما قذمته النظزٌة العالمٍة الثالثة

إلقاء  :أ.د الصادق سعٍذ عمزان

